
 
 
 

PARA SEMPRE, Alyson Noël 

 

Série Os imortais � volume 1:  

Aguardado por mais de 150 fã-sites brasileiros de literatura juvenil  

 

Para sempre, o primeiro volume da série Os imortais, publicado nos Estados 

Unidos em fevereiro de 2009, surpreendeu o mercado ao alcançar imediatamente o 

primeiro lugar nas listas de best-sellers. Desde então, mais de 300 mil exemplares 

foram vendidos, o segundo livro, Blue Moon, publicado em julho deste ano, seguiu o 

mesmo caminho, e o terceiro título, Shadowland, está prestes a ser lançado no país 

com grande expectativa. Devido ao sucesso, a escritora norte-americana Alyson Noël 

produzirá, em 2010, mais três tomos do romance entre a adolescente Ever Bloom e o 

jovem e belo Damen, um imortal. 

Na fantasia criada pela autora, o amor transcende a existência e temas como 

mediunidade, aura, espiritualidade e encarnação, aliados a uma narrativa instigante, 

prendem o leitor até a última página. Não é à toa que, ainda nos agradecimentos do 

livro, Alyson Noël cite autores como Brian L. Weiss, Christina Gikas e James Van 

Praagh, referências em sua criação. 

Para sempre é narrado pela protagonista, Ever Bloom, adolescente que tinha 

uma vida perfeita: era popular, líder de torcida do principal time da escola e morava 

numa casa maravilhosa, com o pai, a mãe, a irmãzinha e a cadela Buttercup. Até que 

um desastre de automóvel transforma tudo em um pesadelo angustiante. 

Ever perdeu toda a sua família. Mudou de cidade, de escola, de amigos, e 

agora, além de todas essas transformações em sua vida, precisa aprender a conviver 

com a sua culpa e com uma realidade insuportável: após o acidente, ela adquiriu dons 

especiais. Ever enxerga a aura das outras pessoas, pode ouvir seus pensamentos e, 

com um simples toque, é capaz de conhecer a vida inteira de alguém. Ela foge do 

contato humano, esconde-se sob um capuz e não tira dos ouvidos os fones do i-pod, 

cujo som alto encobre o ruído das mentes a seu redor. 

Até que surge Damen. Tudo parece cessar quando ele se aproxima. Só ele 

consegue calar as vozes que a perturbam tão intensamente. Ever não entende o porquê 

disso, mas é incapaz de resistir à paz que ele lhe proporciona, à sensação de ser 

novamente uma pessoa normal. Ela não faz ideia de quem ou o quê Damen realmente 

é. Sua única certeza é de estar cada vez mais envolvida... e apaixonada. 

 

ALYSON NOËL é autora de nove romances. Nasceu em Orange County, na Califórnia, e 

após o ensino médio decidiu conhecer o mundo � viajou por toda a Europa e acabou 

por se fixar na ilha grega de Míkonos. Hoje, de volta aos Estados Unidos, mora com o 

marido em Laguna Beach e dedica-se integralmente a seus livros. 
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Primeiro lugar na lista de mais vendidos do The New York Times 

Best-seller da Publishers Weekly 
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